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A LA MESA DEL PARLAMENT

Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat Carles Castillo
Rosique, diputat, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168
del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre els
incendis de la Ribera d’Ebre i el Segrià, per tal que sigui substanciada davant
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, amb el text següent:

Exposició de motius

El passat mes de juny es va produir un gran incendi que va calcinar unes 5.000
hectàrees a les comarques de la Ribera d’Ebre, el Segrià i les Garrigues.
Aquest incendi va provocar nombrosos danys materials als municipis afectats,
tant en infraestructures públiques, com en propietats privades o explotacions
agràries i ramaderes. L’empobriment i l’abandonament de moltes zones rurals
de Catalunya, per la falta d’oportunitats i polítiques de desenvolupament, deteriora la correcta gestió del territori i la lluita contra els incendis o els desastres
naturals.
Passats alguns mesos, des de les zones afectades es lamenta la manca de suport del Govern de la Generalitat en la gestió i les ajudes pels incendis. Motiu
pel qual, caldria escoltar les demandes i les dificultats dels afectats i prendre
mesures concretes per compensar els danys dels incendis.
A més, la crisi econòmica, la retallada del 40% del pressupost del Departament
d’Agricultura, entre d’altres, ha provocat una profunda crisi de molts productors d’aliments, amb un continuat abandonament d’explotacions i de terres
arreu del país.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:
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Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Donar suport a les mobilitzacions i les demandes de les entitats i persones
afectades per l’incendi i reclamar que els tingui en compte.
2. Crear un fons extraordinari d’ajudes i subvencions als agricultors i ramaders
afectats pels incendis de la Ribera d’Ebre, el Segrià i les Garrigues.
3. Prioritzar la posada en funcionament de les zones de reg, a través de les
xarxes secundàries, que estan aturades a les comarques afectades per
l’incendi, amb la partida econòmica corresponent al pressupost del 2020.
4. Agilitzar la informació i la tramitació dels ajuts per poder arranjar les infraestructures agràries danyades i la posada en funcionament de les explotacions
el més aviat possible.
5. Convocar a les diferents administracions públiques i Alcaldes dels municipis
afectats per concretar les mesures i recollir les seves demandes.
6. Prioritzar les polítiques de gestió del territori, especialment del món rural,
amb l’objectiu d’evitar l’abandonament, l’empobriment i la despoblació que
està patint.
7. Augmentar els recursos econòmics i complir amb les resolucions parlamentàries aprovades per millorar la cohesió territorial i el desenvolupament econòmic de les comarques rurals.
Palau del Parlament, 17 de setembre de 2019
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